
 

PLANI DHE PROGRAMI ORIENTUES PËR 
LËNDËN:GJUHË SHQIPE-KLASA E DYTË 
 
 
 
TEMA E PUNËS Zhv. Përf. Gjithsej 
Njohuri gjuhësore  45 45 90 
Tekstet letrare dhe joletrara 43 42 85 
Kulturë e të degjuarit,të folurit,e të shkruarit dhe e të lexuarit   74 
Në dispozicion   10 
Gjithsej   259 
 
Objektivat:  

Nxënësi duhet të jetë në gjendje: 
• Të njohë tekste të shkurtëra letrare dhe joletrare. 
• Të kuptojë tekste të shkurtëra letrare dhe joletrare,fjalët e ndryshueshme,në 

kuptimin. 
• Të zbatojë njohuritë e fituara gjuhësore:fonetikore dhe gramatikore,njohuritë e 

fituara mbi modelet e teksteve letrare dhe joletrare. 
• Të zhvillojë qëndrimet dhe vlerat në kuptimin e të menduarit të pavarur për atë që 

dëgjon,flet,lexon apo shkruan.Në kuptimin e sjelljes 
personale(qëndrimi,mirësjellja,toleranca,vullneti,bashkëpunimi etj.) 

 
 
 
1. Të flasim: Fillojmë klasën e dytë. 
2. Të lexojmë: Taulanti është i gëzuar. 
3. Të shkruajmë : Në shkollë pas pushimeve verore. 
4. Përpunim i tekstit : Hapen dyert ,hapen zemrat 
5. Lexim dhe komentim  i tekstit:Hapen dyert,hapen zemrat. 
6. Gramatikë: Teksti dhe fjalia. 
7. Gramatikë:Teksti dhe fjalia-ushtrime. 
8. Përpunim i tekstit : Vajza e luleve 
9. Lexim dhe ritregim i tekstit: Vajza e luleve 
10. Të flasim Vendi im  
11. Të shkruajmë : Kosova është vendlindja ime. 
12. Përpunim i vjershës:Ku kemi lerë 
13. Analizë dhe recitim i vjershës :Ku kemi lerë 
14. Të lexojmë :Sa të dua o Shqipëri. 
15. Gramatikë: Tekstet ndryshojnë nga njëri – tjetri 
16. Gramatikë:Tekstet ndryshojnë nga njëri-tjetri-ushtrime. 
17. Të shkrujamë: Kosova atdheu ( vendi ) im. 
18. Përpunim i tekstit:Ekskurzioni 
19. Lexim dhe komentim i tekstit: Ekskurzioni 



20. Të flasim: I duam frutat. 
21. Përpunim i tekstit : Pemët dhe perimet 
22. Lexim dhe analizë e tekstit : Pemët dhe perimet. 
23. Gjë e gjëza 
24. Të shkruajmë : Përshkruajmë frutat. 
25. Gramatikë: Fjalia. 
26. Gramatikë:Fjalia-ushtrime. 
27. Të flasim :I duam kafshët 
28. Të lexojmë :Baloja 
29. Të shkruajmë: Shkruajmë për kafshët. 
30. Gramatikë : Ndryshojmë vendin pjesëve të fjalisë 
31.  Gramatikë : Ndryshojmë vendin pjesëve të fjalisë. 
32. Të lexojmë : Kaqja dhe zogu 
33. Të flasim : Në shtëpi 
34. Të shkruajmë: Ndihmojmë në shtëpi 
35. Gramatikë: Fjalia më e vogël 
36. Gramatikë :Fjalia më e vogël. 
37. Përpunim i tekstit:Ditëlindja e Enit 
38. Lexim dhe komentim i tekstit: Ditëlindja e Enit 
39. Të flasim : Luajmë së bashku  
40. Të lexojmë Deshtë dhe ujku 
41. Të shkruajmë: Shkruajmë për lojrat tona. 
42. Gramatikë: Fjalitë ndryshojnë nga njëra tjetra 
43. Gramatikë: Fjalitë ndryshojnë nga njëra tjetra 
44. Përpunim i tekstit :Loja me tren 
45. Lexim dhe analizë e tekstit : Loja me tren 
46. Të flasim :Kërkojmë ndihmë  
47. Të shkruajmë : Shkruajmë njoftime dhe ftesa 
48. Gramatikë :Fjalia pohore dhe mohore 
49. Gramatikë :Fjalia pohore dhe mohore 
50. Të lexojmë :Historia e njerëzimit 
51. Të flasim : Punojmë së bashku 
52. Të shkruajmë:Shkruajmë për punët e shtëpisë 
53. Të lexojmë: Të gjithë punojnë 
54. Gramatikë: Ndajmë fjalitë- Emri 
55. Gramatikë: Ndajmë fjalitë- Emri 
56. Përpunim i tekstit: Vjeshta dhe miqtë e saj. 
57. Lexim dhe ritregim i tekstit: Vjeshta dhe miqtë e saj. 
58. Të flasim:Flasim për stinët dhe kohën. 
59. Të shkruajmë: Shkruajmë për stinet  
60. Të lexojmë:Vjeshta e artë.  
61. Gramatikë:Të dallojmë foljet 
62. Gramatikë:Të dallojmë foljet 
63. Përpunim i tekstit : Pula e vogël kuqaloshe  
64. dramatizim i tekstit :Pula e vogël kuqaloshe  
65. Të flasim Në orën e punës së dorës 



66. Lexojmë: Edhe Miri i vogël punon 
67. Fjalë të urta  
68. Përpunim i tekstit:Çerdhen ta ruaj. 
69. Komentim i tekstit:Çerdhen ta ruaj. 
70. Të shkruajmë : Si të kërkojmë falje 
71. Përpunim i përrallës:Gomari që deshi të bëhët mbret. 
72. Ritregim i përrallës:Gomari që deshi të bëhët mbret 
73. Gramatikë :Dallojmë emrin 
74. Gramatikë :Dallojmë emrin 
75. Përpunim i lektyrës shtëpiake :  
76. Lexim dhe komentim i lektyrës shtëpiake  
77. Orë në dispozicion 
78. Të flasim: Te mjeku. 
79. Të lexojmë: Tre mjekët e mëdhenj. 
80. Të shkruajmë :Vizitë te mjeku 
81. Përpunim i tekstit :Tre diejt e Dianës 
82. Lexim dhe komentim i tekstit :Tre diejt e Dianës 
83. Gramatikë:Gjinia e emrave 
84. Gramatikë:Gjinia e emrave 
85. Të flasim : Në Prishtinë 
86. Të shkruajmë: Shkruajmë për qytetet tona 
87. Të lexojmë : Vendi im 
88. Gramatikë:Numri i emrave  
89. Gramatikë:Numri i emrave  
90. Përpunim i tekstit:Marigona dhe Flamuri. 
91. Analizë e tekstit:Marigona dhe Flamuri 
92. Të flasim : Skënderbeu 
93. Të shkruajmë :Shkruajmë për Skenderbeun 
94. Gramatikë : Dallojmë mbiemrin 
95. Gramatikë : Dallojmë mbiemrin 
96. Përpunim i tekstit:Flamuri magjik. 
97. Ritregim i tekstit:Flamuri magjik. 
98. Të flasim : Në fshat 
99. Të shkruajmë : Shkruajmë për fshatin 
100. Të lexojmë :Dheu është flori 
101. Përpunim i tekstit : Mos e prej 
102. Lexim dhe analizë e tekstit :Mos e prej 
103. Gramatikë : Gjinia e mbiemrave 
104. Gramatikë :Gjinia e mbiemrave 
105. Përpunim i tekstit:Bora e parë. 
106. Komentim i tekstit:Bora e parë. 
107. Të flasim :Së shpejti vjen Viti i Ri 
108. Të Shkruajmë: Shkruajmë për dëshirat tona   
109. Përpunim i vjershës:Viti i Ri. 
110. Lexim dhe komentim i vjershës:Viti i Ri. 
111. Të lexojmë : Bredhi 



112. Përpunim i vjershës :Lepuroshi  
113. Analizë dhe rcitim i vjershës :Lepuroshi 
114. Gramatikë : Numri i mbiemrave 
115. Gramatikë Numri i mbiemrave 
116. Orë në dispozicion 
117. Të flasim : I duam librat  
118. Të lexojmë: Shoku im  
119. Të shkruajmë :Ritregojmë me shkrim  
120. Përpunimi vjershës :Libri im 
121. Analizë dhe recitim i vjershës: Libri im 
122. Të flasim:Njeriu prej bore. 
123. Të lexojmë:Bora. 
124. Të shkruajmë:Shkruajmë për njeriun prej bore. 
125. Gramatikë: Zgjedhimi i foljeve  
126. Gramatikë:Zgjedhimi i foljeve 
127. Të flasim : Në rrugë 
128. Të lexojmë: Mos biri im 
129. Të shkruajmë:Përshkruajmë ngjarje nga jeta   
130. Përpunim i tekstit:Rruga e shtruar me hi. 
131. Ritregim i tekstit:Rruga e shtruar me hi. 
132. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes “lexoj “ në kohën e tashme  
133. Gramatkë: Zgjedhimi i foljes “lexoj “ në kohën e tashme 
134. Përpunim i lektyrës shtëpiake:”Tregime për fëmijë”-Qamil Batalli. 
135. Analizë e lektyrës shtëpiake:”Tregime për fëmijë”-Qamil Batalli 
136. Orë në dispozicion 
137. Të flasim: Si e kalojmë kohën e lirë. 
138. Të shkruajmë planin tonë të punës 
139. Të lexojmë: Grizi u bë i dobishëm 
140. Përpunim i tekstit:Pëllumbat. 
141. Ritregim i tekstit:Pëllumbat. 
142. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes “shkoj “ në kohën e kryer  
143. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes “shkoj “ në kohën e kryer 
144. Përpunim i tekstit:Mburraveci. 
145. Komentim i tekstit:Mburraveci. 
146. Përpunim i këngës popullore:Ju lule,gjithë sa jini. 
147. Ushtrime këndimi në këngën:Ju lule,gjithë sa jini. 
148. Përpunim i tekstit:Vizita në shkollën e parë shqipe. 
149. Analizë e tekstit:Vizita në shkollën e parë shqipe. 
150. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes “shkoj “ në kohën e ardhme 
151. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes “shkoj “ në kohën e ardhme 
152. Të flasim:Festa e nënës. 
153. Të shkruajmë : Shkruajmë për festen e nënës 
154. Të lexojmë:Dhurata e Erinës. 
155. Përpunim i poezisë: Nënë e babaë unë i dua  
156. Analizë dhe rcitim i poezisë : Nënë e babaë unë i dua 
157. Orë në dispozicion  



158. Përpunim i lektyrës shtëpiake:”Vjersha të zgjedhura”-A.Huruglica. 
159. Lexim dhe analizë e lëktyrës shtëpiake:”Vjersha të zgjedhura”. 
160. Përp.i përrallëzës:Gruaja dhe pula. 
161. Komentim i përrallëzës:Gruaja dhe pula. 
162. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes ,,kam,jam ” në kohën e tashme 
163. Gramatikë: Zgjedhimi i foljes ,,kam,jam ” në kohën e tashme 
164. Përpunim i tekstit:Xhaxhi Albani dhe Albani nën dru. 
165. Komentim i tekstit:Xhaxhi Albani dhe Albani nën dru. 
166. Të flasim: Shokët. 
167. Të lexojmë: Historia e dy shokëve. 
168. Të shkruajmë : Përshkruajmë shokët tanë 
169. Përpunim dhe lexim:Këngë popullore për fëmijë. 
170. Komentim:Këngë popullore për fëmijë. 
171. Orë në dispozicion. 
172. Gramatikë: Zgjedhimi i foljeve ,,kam, jam” në kohën e kryer. 
173. Gramatikë:Zgjedhimi i foljeve” kam,jam” në kohën e kryer-ushtrime. 
174. Përpunim i prallës : Milingona dhe pëllumbi 
175. Lexim dhe ritregim i prallës : Milingona dhe pëllumbi 
176. Të shkruajmë: Përshkruajmë shokët tanë. 
177. Përpunim i tekstit : Si bëri njeri shumë miq 
178. Lexim dhe komentim i tekstit :Si bëri njeri shumë miq 
179. Përpunim i lektyrës shtëpiake:”Xixëllonjat e vogla”Ç.Guranjaku. 
180. Lexim dhe analizë e lektyrës shtëpiake:”Xillëllonjat e vogla”. 
181. Përpunim i përrallëzës:Mbreti dhe buburreci. 
182. Komentim i përrallëzës:Mbreti dhe buburreci. 
183. Të flasim: Të pranojmë fajin. 
184. Të lexojmë: Mos e fshi fajin. 
185. Përpunim i vjershës:Pula dhe fiku. 
186. Ritregim i vjershës:Pula dhe fiku. 
187. Gramatikë: Zgjedhimi i foljeve ,,kam, jam” në kohën e ardhme 
188. Gramatikë:Zgjedhimi i foljeve:”kam,jam” në kohën e ardhme-ushtrime. 
189. Orë në dispozicion 
190. Të shkruajmë: Shkruajmë mbi bazën e figurave. 
191. Përpunim i përrallës popullore:Gjarpri,kutia dhe Syligu. 
192. Ritregim i përrallës popullore:Gjarpri,kutia dhe Syligu. 
193. Të flasim: Jemi të pastër. 
194. Të lexojmë: Tre gabimet e mia. 
195. Përpunim i tekstit:Zogu cicëron. 
196. Komentim i tekstit:Zogu cicëron. 
197. Të shkruajmë: Shkruajmë për pastërtinë. 
198. Lektyra shtëpiake: 
199. Lexim dhe analizë e lektyrës: 
200. Orë në dispozicion  
201. Të flasim: Ngjarje e padëshiruar. 
202. Të lexojmë: Miza që donte bisht. 
203. Përpunim i tekstit:Shtëpia ime ka sy. 



204. Komentim i tekstit:Shtëpia ime ka sy. 
205. Gramatikë: Fjala ka kuptime të ndryshme. 
206. Gramatikë:Fjalia ka kuptime të ndryshme-ushtrime. 
207. Përpunim i tekstit :Ngatrrimet e Blerimit 
208. lexim dhe analizë e tekstit : Ngatrrimete e Blerimit. 
209. Të shkruajmë:  Shkruajmë për ngjarje të padëshiruara. 
210. Përpunim i tekstit:Zënka të zakonshme. 
211. Komentim i tekstit:Zënka të zakonshme. 
212. Të flasim: Sjellja e mirë na zbukuron. 
213. Të lexojmë: Skifteri dhe macja. 
214. Përpunim i tekstit:Tre diejt e Dianës. 
215. Komentim i tekstit:Tre diejt e Dianës. 
216. Gramatikë: Sinonimet ose fjalët me të njëjtin kuptim. 
217. Gramatikë:Sinonimet ose fjalët me të njëjtin kuptim-ushtrime. 
218. Orë në dispozicion  
219. Fjalë të urta popullore 
220. Të shkruajmë: Shkruajmë për mirësjelljen. 
221. Përpunim i tekstit:Shkopi magjik. 
222. Rutregim i tekstit:Shkopi magjik. 
223. Të flasim: Çdo të bëhemi kur të rritemi. 
224. Të lexojmë: Mimoza llastica. 
225. Përpunim i përrallës:Çupa që derdhte trëndafila nga goja. 
226. Ritregim i përrallës:Çupa që derdhte trëndafila nga goja. 
227. Gramatikë: Anonimet ose fjalët me kuptim të kundërt. 
228. Gramatikë:Anonimet ose fjalët me kuptim të kundërt-ushtrime. 
229. Të shkruajmë: Shkruajmë për profesionet. 
230. Përpunim i tekstit:Pylli. 
231. Komentim i tekstit:Pylli. 
232. Përpunim i përrallës:Rosaku i vogël i shëmtuar. 
233. ritregim i përrallës:Rosaku i vogël i shëmtuar. 
234. Gramatikë: Të prishim dhe rindërtojmë fjalitë. 
235. Gramatikë:Të prishim dhe rindërtojmë fjalitë-ushtrime. 
236. Të flasim: Mjetet e udhëtimit. 
237. Të lexojmë: Me se udhëtonin njerëzit. 
238. Përpuni i përrallës:E përhitura. 
239. Ritregim i përrallës:E përhitura. 
240. Orë në dispozicion 
241. Gramatikë: Të zgjerojmë grupet e fjalëve. 
242. Gramatikë:Të zgjërojmë grupet e fjalëve-ushtrime. 
243. Të shkruajmë: Shkruajmë për mjetet e udhëtimit. 
244. Përpunim i lektyrës shtëpiake:”Tregime për kecin Bardhosh”. 
245. Lexim dhe analizë e lektyrës shtëpiake:”Tregime për Kecin Bardhosh”. 
246. Përpunim i përrallës:Maro Përhitura. 
247. Ritregim i përrallës:Maro Përhitura. 
248. Analizë e tekstit:Letra e Lulit. 
249. Të flasim: Së shpejti fillojë pushimet. 



250. Të lexojmë: Mirëupafshim. 
251. Përpunim i tekstit:O ju bjeshkë,o ti det. 
252. Komentim i vjershës:O ju bjeshkë,o ti det. 
253. Përpunim i tekstit:Korriku. 
254. Komentim i tekstit:Korriku. 
255. Gramatikë: Të zgjerojmë fjalitë. 
256. Gramatikë:Të zgjërojmë fjalitë-ushtrime. 
257. Orë në dispozicion 
258. Të shkruajmë: Shkruajmë për pushimet. 
259. Lektyra shtëpiake  

 
 


